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            Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska 
 

                         OSH Tábor 
 
 
 

                            Organizační zabezpečení 
  

                                          Okresní soutěže 
                          v požárním sportu pro družstva SDH 

 
 

                                    2013 
 

 
 

 
 
 
 

                                Pořadatel :  OSH  ČMS  Tábor 
                                          SDH  Soběslav, SDH Veselí n.L. 
          ve spolupráci s ÚO HZS , Tábor  
 
 
 
                          Termín konání :  8.6.2013 
 
 
                      Místo konání : stadión Soběslav 
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Soutěž proběhne dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží 
SH ČMS pro muže a ženy I.a II.část, schválených VV SH ČMS ze dne 
16.06. 2011( soubor předpisů SH ČMS – 1/17 – 2011)platné od 
01.01.2012 a pokynů č.17. Ke stažení na stránkách www. Hzscr.cz a 
www.dh.cz 
 
 

1. Účastníci soutěže 
 

• 10 družstev mužů I. kteří dosáhli součtu nejlepších časů 100 m s překážkami a 
v požárním útoku v okrskových kolech uzavřených do 1.6.2013 a Dorostenci 

• 5 družstev žen I. které dosáhly součtu nejlepších časů 100 m s překážkami a 
v požárním útoku v okrskových kolech uzavřených do 1.6.20013 a Dorostenky    
Desetičlenné družstvo mužů , žen  + vedoucí + řidič. 

• Přihláška musí být vyplněna dle článku 9  - soutěžící jsou zapsáni pod pořadovými 
čísly 1 – 10 a budou označeni identifikační páskou. po celou dobu soutěže 

2. Stravování : zajistí pořadatel OSH  ČMS Tábor 
• U presence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny organizátora. 

3. Zdravotní služba : zajistí pořadatel 
4. Doprava: 

• Na vlastní náklady zajistí SDH po dohodě s příslušným OÚ. 
 

       Organizační  pokyny,časový rozpis 
 
      7.30—8.15 registrace soutěžních družstev a rozhodčích 
       8.15—8.30 porada štábu soutěže 
       8.30—8.45 porada rozhodčích a vedoucích družstev 
       8.45—9.00 nástup,zahájení soutěže 
       9.15—11.45            100m muži a ženy 
      12.00—13.00           4x100 m muži, tréninky PÚ ženy 
      13.15—14.00           4x100m ženy, tréninky PÚ muži 
      14.20—15.50           PÚ muži, ženy 
      16.10 ---        nástup a vyhodnocení soutěže 
 

 
 

Změna organizačních pokynů a časového rozpisu je 
vyhrazena s ohledem k vývoji počasí. 
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Technické podmínky k disciplíně běh 100 m s překážkami a štafetu 4 x 100 m 
s překážkami: 

• 2 hadice, min. délka 19 m, nejmenší hmotnost jedné hadice  2, 5 kg včetně 
spojek (pokud nemá požadovanou váhu, lze ji dovážit před započetím soutěže 
a to takovým způsobem, kterým lze zaručit že požadovaná váha hadice bude 
po celou dobu trvání soutěže) min. plochá šířka 62 mm  spojky musí být 
opatřeny  těsněním a hadice musí mít kruhový průměr v celé své délce.Lze 
použít klasickou hadici  C schváleného druhu 

• 1 ks. Proudnice, o hmotnosti  min.0, 50 kg, min. délka 25 cm, může být 
uchycena na řemínku max. délky od opasku 50 cm. 

• Lze použít  tretry maximální délky hřebů 6 mm pro muže a ženy ve 
všech disciplínách-- nelze použít kopačky!! 

• Bude prováděno měření a vážení materiálu. 
•  

1. Technické  podmínky k disciplíně požární útok: 
• Hadice „B“ min.délka19 m, šířka ploché hadice min.113 mm. Muži 3 ks. Ženy 2 

ks. 
• Hadice „ C“ min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 79 mm  4 ks .    
 
• 2 ks proudnice    „ C “ průměr výstřikové hubice  12, 5 mm+/- 0, 1 mm, maxim 

délka (včetně půlspojek) 450 mm. (  dodá  pořadatel jednotné). 
• Terče: nástřikové. 
• Požární stříkačka :  dodá pořadatel – Rosenbauer – FOX 3 – nastartovaná 
• Značky:  pro plnění disciplíny si družstvo, které plní  disciplínu může nainstalovat 

na dráhu až v době na přípravu a provedení pokusu. Po skončení pokusu musí 
značky z dráhy odstranit.(pro značení nelze používat barevné spreje). 

2. Technické podmínky požární motorové stříkačky:  
• Nástavec na prodloužení závitu na stroji  je povolen. 

 
3. Technické podmínky savic, sacího koše, rozdělovače a přetlakového         

    ventilu k plnění disciplíny požární útok: 
• Lze použít savice s O kroužky na šroubení. 
• Šroubení i matka savice musí mít nejméně 2, 5 ( dva a půl) závitu v celé délce 

závitu. 
• Na straně se závitem, vodicí náběh ne delší než 35 (třicetpět) mm včetně závitu. 
• Konec savice s matkou – náběh ne delší než 35 (třicetpět)  mm. 
• Nelze  použít savice opatřené matkami umístěné na ložiscích. 
• Savice  2,5 m  +/- 5 cm dlouhé. Měří se od čela závitového konce k začátku 

kuželovitého náběhu při stažené matce dozadu. 
• Lze použít sací koše splňující technické podmínky 
• Lze použít rozdělovač  vyrobený z lehké slitiny s funkčními kulovými ventily. 
• Přetlakový ventil dodá pořadatel 
• Po provedení pokusu bude provedeno přeměření hadic. 
• V případě poruchy stroje, bude stroj nahrazen a již ukončené pokusy se 

neopakují 
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4. K pln ění všech disciplín včetně tréninku  musí soutěžící používat pro                     
ochranu hlavy přilby splňující požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492,    ČSN EN 1385, 
ČSN EN 397.  
5. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo  jej  na soutěž 

dodal .Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje , že veškeré 
technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají 
Směrnici hasičských sportovních soutěží, jsou řádně přezkoušené , schválené a nejsou 
nijak upravené. 

6. Opasek kožený – šíře min.5 cm s kovovou přezkou, nebo kožený vojenský opasek 
s kovovou přezkou 

7. Kontrola technických  parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna 
před i po skončení pokusů. 

 
8. Ústroj :    

 
• Soutěžící sportovní oděv  nebo pracovní stejnokroj II .Při plnění kolektivních 

disciplin musí být vždy celé družstvo ustrojeno jednotně. Obuv není součástí 
oděvu. 

• Rozhodčí – vycházkový stejnokroj .  
• Trenéři a vedoucí kolektivu –vycházkový stejnokroj nebo PS II. 

9. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených  nebo odložených  věcech , pokud jej 
nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání. 

 
10. Kontrola totožnosti závodníků – soutěžících - doporučuje se opatřit členské průkazy 

fotografií – předkládat součastně s OBČANSKÝM PRŮKAZEM.Fotografie na průkazce 
musí odpovídat součastnému vzhledu soutěžícího. 

 
Pořadí disciplín:  

1. 100 m překážek  muži a ženy 
2. štafeta 4x100m muži 
3. štafeta 4x100m ženy 
4. požární útok muži 
5. požární útok ženy 

        
P R O V E D E N Í     D I S C I P L Í N 

 
 

1. 100 m s překážkami: bude probíhat na …3…. tartanových drahách dle rozpisu.Muži a ženy 
společně, muži 2-3 dráha, ženy 1 dráha. Po proběhnutí cílem se proudnice rozpojuje až na 
pokyn cílového rozhodčího. Každý soutěžící bude mít možnost dvou  pokusů. 

2. Štafeta  4 x 100 m  : bude probíhat na dvou tartanových drahách . První dráha překážka 
s oknem pro obě kategorie,druhá dráha překážka 2 x2 m muži, příčné břevno 0, 8 m ženy, 
třetí dráha kladina muži 0, 18 x 8 x  1, 2 m, ženy 0,18 x  8 x 0, 8 m , pásmo odpojení – 
rozběhové pásmo u čtvrtého úseku, čtvrtá dráha PHP o hmotnosti min. 5 kg pro obě 
kategorie. Při předání nesmí být štafeta hozena, při předávání je rozhodující poloha štafety 
nikoliv poloha těl nebo končetin soutěžících. Hadice se na třetím úseku rozvine libovolným 
způsobem.Překážka okno se nesmí zdolávat skokem plavmo. 
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3. Požární útok: Od povelu rozhodčího „ Na základnu! “  se měří čas (doba) stanovená na 
přípravu pokusu. V té době musí družstvo umístit na  nářadí potřebné k provedení požárního 
útoku. Proti pohybu nářadí nesmí být použito žádných podpěr nepatřících na základnu. Zuby 
půlspojek se nesmí dotýkat. Sací koš našroubován před ponořením do vodního zdroje. Při 
výstřiku vody z proudnic nesmí žádný z členů družstva, překročit čáru hranice stříkání, ani 
se této čáry dotýkat a proudnice včetně půlspojek hadic se nesmí opírat o druhého člena 
družstva.Ukončení pokusu se považuje za skončení – při nastříkání (signalizace) obou 
terčů.Příprava na základně do 5 minut a provedení pokusu musí být ukončeno do 2 minut po 
startu. Přívodní vedení se rozpojuje až na pokyn rozhodčího. 

4. Pravidlo 53 ,Pokus : pokus může být opakován,pokud jej soutěžící nemohl provést pro 
technickou závadu překážek,časomíry nebo nářadí,které poskytl pořadatel,  ( neplatí pro PÚ 
– výměna stroje),nebo bylo-li mu bráněno v provedení pokusu jiným soutěžícím nebo 
účastníkem soutěže, nebo nářadím jiného soutěžícího. Soutěžícímu (družstvu) nesmí být 
povolen pokus, který z vlastní viny zameškal. 

5. Neplatnost pokusu řeší pravidlo 57 „ Neplatnost pokusu “. 
6. Pravidlo 60,Vyloučení ze soutěže -   pro nepřístojné chování, doping, je-li pod vlivem 

alkoholu nebo zakázaných látek. Startuje-li některý člen družstva v obou štafetách nebo pod 
jiným startovním číslem, než mu bylo přiděleno. 

Čas bude měřen elektrickou časomírou, kromě disciplíny 100m přes 
překážky ženy, zde bude čas měřen ručně pomocí stopek. 
7. Kauce stanovena ve výši 500.-Kč za každé podání,podle Článku 12 

Směrnic hasičských sportovních soutěží. 
 

8. Vedení soutěže: 
• Velitel soutěže..          Václav Boháč 
• Hlavní rozhodčí                                                 Jiří Šustr 
• Zástupce hlavního rozhod.              Pavel Krejčí   
• Vedoucí sčítací komise                                      Ing. Josef Lhotka   
• Presence                                                             Klára Peclinovská 
• Vedoucí tech. čety                                              SDH Soběslav                 
• Přejímka nářadí, měření, vážení                         ………………… 
• Časomíra                                                             SDH Strmilov  
                                                                                  HZS Tábor 
• Hlasatel                                                               ………………… 
• Členové štábu                                                     členové ORV, ORS 
• Rozhodčí dis. 100m překážek muži, ženy         Pavel Měchura 
• Rozhodčí dis.štafeta 4x100m muži, ženy          Jaroslav Falada 
• Rozhodčí dis. PÚ muži, ženy                             Jaroslav Čížek 
• Trénink PÚ           Pavel Krejčí 

 
Časový rozpis plnění disciplin je přibližný,vždy je třeba dbát pokynů 
hlasatele a rozhodčích discipliny. 
   

Alois Pazdera  v.r. František Děd ml.  v.r.            Pavel Krejčí  v.r. 
…………………………………………………………………………………… 
Starosta OSH                   Vedoucí OORV                     Vedoucí OORS  
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Časový rozpis 
 
 
9.15—11.45 100 m.překážek  muži a ženy.-muži st. čísla 1 – 54, ženy 1 -30  
                                                                             .  
         .                                                                                .  
12.00-13.00 štafeta 4x100m muži 1. a 2 .dráha                                                                                
 
1. pokus: 
 
    1.dráha  (vnitřní)                                            2. dráha (vnější) 
 
St. č.  1.                                                                     St. č. 2. 
          3.                                                                              4. 
          5.                                                                              6. 
          7.                                                                              8. 
          9.                                                                                                                                              
              
2. pokus: 
 
St. č.  2.                                                                     St. č.  1.  
          4.                                                                               3.  
          6.                                                                               5.  
          8.                                                                               7.  
                                                                                            9.        
 
13.15.—14.00  štafeta 4 x 100 m. ženy. 1. a 2.dráha 
 
1. pokus 
 
     1. dráha  (vnitřní)                                            2. dráha(vnější) 
 
St. č.  1.                                                                    St. č.  2.  
          3.                                                                              4.  
          5.                                                                               
 
2. pokus 
 
St. č.  2.                              .                                       St. č.  1.  
          4.                                                                                3. 
                                5.   
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13.15.—14.45. PÚ nuži.                 
 
PÚ  M I. 
St. č. 1.  
         2.    
         3.  
         4.  
         5.  
         6.  
         7.  
         8.  
         9.  
        
              
 
 
 
14.15—15.00  PÚ  ženy 
 
 
PÚ  Ž  I. 
 
St. č.  1.  
          2.  
          3.  
          4.  
          5.  
           
 
 

Tréninky PÚ – ženy 
        čas                 Základna I.           Základna II. 
12.00 – 12.10             s.č. 1         s.č. 2 
12.10 – 12.20             s.č.3         s.č.4 
12.20 – 12.30  s.č.5          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Tréninky PÚ – muži+dorostenci 
        čas                 Základna I.           Základna II. 
13.10 – 13.20  s.č. 1         s.č.2 
13.20 – 13.30  s.č.3         s.č.4 
13.30 – 13.40  s.č 5         s.č.6 
13.40 – 13.50   s.č.7         s.č.8 
13.50 – 14.00  s.č.9          
 
  

 
           
 
Výsledky soutěže budou zveřejněny na , www.oshtabor.cz   


